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Γηζαγςγή
Οηκ παλυθ Γγπεηνίδημ Μδεγηώκ Γθανμμγήξ ημο Ννμγνάμμαημξ Γπηηήνεζεξ ημο Ηαηαννμσθμύ
Νονεημύ ημο πνμβάημο πελεηαμΰάθκθηαε πλαζηεζέμ κδγαίεμ ζαε νπκδείαμαηα δεκεζγηεζυθ εααλάθπθ
πκν απαεηκτθηαε αεα ηγθ ηεζμγλίπζγ εηέαξπθ ζαε εθελαεευθ πκν ηαμΰάθκνθ ξυλα ζαηά ηγθ εθαλμκαή
ηκν Νλκαλάμμαηκμ Γπεηήλγζγμ ηκν Ηαηαλλκρζκτ Ννλεηκτ ηκν Νλκΰάηκν.
Ε 1ε εκόηεηα πελεηαμΰάθεε πελεαλαθή ηγμ θσζκν, ΰάζγ ηπθ ηεηενηαίπθ επεζηγμκθεζυθ ζηκεξείπθ ζαε
δεδκμέθπθ ζαδυμ ζαε ηεπηκμελήμ ζαηενδνθηήλεεμ αλαμμέμ σζκθ αθκλά ηκθ πλκαλαμμαηεζμσ, ηεμ
δεαδεζαζίεμ ζαε ηγθ ζαηαθκμή ΰκκεεδυθ – μαλητλπθ αθά θκμσ. Νελεηαμΰάθεε ηέζζελα (4) παλαληήμαηα
με ηα ειήμ δέμαηα:
Πκ Νανάνηεμα Ζ: Βεΰηεκαλαθεζή αθαζζσπγζγ ηκν Ηαηαλλκρζκτ πνλεηκτ ζτμθπθα με ηα πεκ
πλσζθαηα επεζηγμκθεζά δεδκμέθα.
Νανάνηεμα ΖΖ: Μδγαίεμ ζνηηκαήμ ζαε απκζηκηήμ δεεαμάηπθ αίμαηκμ ΰκκεεδυθ αεα ελααζηγλεαζή
ειέηαζγ ΗΝ.
Νανάνηεμα ΖΖΖ: Γεθεζέμ κδγαίεμ ζξεηεζά με ηγ ζαηαθκμή ζαε πλκαλαμμαηεζμσ ζνηηκαήμ δεεαμάηπθ
αίμαηκμ απσ ΰκκεεδή-μάληνλεμ
Νανάνηεμα ΖV: Αλεδμσμ δεεαμάηπθ απσ ΰκκεεδή (6 μγθυθ έπμ 2 εηυθ) πκν ειεηάβκθηαε ζηα πηαίζεα
ηγμ επεηήλγζγμ ΗΝ ζαηαθεμγμέθα αθά Κκμσ.
Ε 2ε εκόηεηα πελεέξεε νπκδείαμαηα εααλάθπθ πκν απαεηκτθηαε ζηα πηαίζεα ηγμ εκημμμιμγηθήξ
επηηήνεζεξ ζαε πελεηαμΰάθεε (4) παλαληήμαηα με ηα ειήμ δέμαηα:
Νανάνηεμα Ζ – Έζδεζγ εθηκμκηκαεζήμ επεηγλγζγμ1 εθηκμυθ-θκλεπθ εκτ ηκν ΗΝ.
Νανάνηεμα ΖI: Έζδεζγ ηήλγζγμ ζηκεξείπθ αεα ηα μέηλα εθηκμκ-πλκζηαζίαμ ζαηά ηκν ΗΝ.
Νανάνηεμα ΖΖΖ: Πεξθεζέμ & Γθαλμκζηεζέμ Μδγαίεμ Ηαηαπκηέμγζγμ Γθησμπθ - Φκλέπθ ηκν εκτ ηκν
Ηαηαλλκρζκτ Ννλεηκτ (Culicoides spp).
Νανάνηεμα ΖV: Γεθεζέμ κδγαίεμ απκητμαθζγμ ξυλπθ εζηλκθήμ.
Ε 3ε εκόηεηα πελεηαμΰάθεε δύμ νπκδείαμαηα παλαπεμπηεζυθ δεηηίπθ απκζηκηήμ δεεαμάηπθ απσ
ΰκκεεδή – μάληνλεμ. Ανηά πλέπεε θα ζνμπηγλυθκθηαε εναθάαθπζηα ζαε θα νπκαλάθκθηαε αλμκδίπμ.
Ηάδε έααλαθκ ηεζμγλίπζγμ ηπθ εηέαξπθ πλέπεε θα ηγλείηαε ηκνηάξεζηκθ αεα ηλία ξλσθεα ζηκ αλξείκ
ηγμ αλμσδεαμ ζηγθεαηλεζήμ αλξήμ ή ηγμ εζηλκθήμ ζηη. Πα νπκδείαμαηα ανηά είθαε:
ΒΠ301: Ναλαπεμπηεζσ δεηηίκ απκζηκηήμ δεεαμάηπθ αίμαηκμ ΰκκεεδυθ μαλητλπθ αεα ΗΝ.
Ονμπηγλυθεηαε ζαε ζνθκδετεε ηα δείαμαηα κλκτ απσ ΰκκεεδή μάληνλεμ μεαμ εζηλκθήμ. Οηκ
δετηελκ μέλκμ ηκν ίδεκν δεηηίκν ζαηααλάθκθηαε ηα ελααζηγλεαζά απκηεηέζμαηα. Ναλαμέθεε ηκ
ίδεκ ζαε αθαπαλάαεηαε σζεμ θκλέμ ξλεεαζηεί αεα ηεμ πελεπηυζεεμ πελαεηέλπ ελααζηγλεαζυθ
ειεηάζεπθ. Έθα αθηίαλαθκ δεαηγλείηαε ζηκθ αηκμεζσ θάζεηκ ηγμ εζηλκθήμ ζαε παλαδίδεηαε ζαε
έθα ζηκθ εδεκζηήηγ ηγμ εζμεηάηηενζγμ
ΒΠ302: Ναλαπεμπηεζσ δεηηίκ ηήογμ ζαε απκζηκηήμ δείαμαηκμ απσ κλκδεηεζσ αεα ΗΝ ΰκκεεδέμ –
μάληνλα.
Ονμπηγλυθεηαε ζαε ζνθκδετεε δείαμαηα αίμαηκμ ή άηηκν εζηκτ απσ ΰκκεεδέμ μάληνλα μεαμ
εζηλκθήμ πκν παλκνζίαζε κλκμεηαηλκπή αεα πελαεηέλπ ελααζηγλεαζή δεελετθγζγ. Νελεέξεε
πηγλκθκλίεμ αεα ηκ βυκ ζαε ηγθ εζηλκθή ζαε ζηκ δετηελκ μέλκμ ηκν ίδεκν δεηηίκν
ζαηααλάθκθηαε ηα ελααζηγλεαζά απκηεηέζμαηα. Ναλαμέθεε ηκ ίδεκ ζαε αθαπαλάαεηαε σζεμ θκλέμ
ξλεεαζηεί αεα πελεζζσηελα ηκν εθσμ βυα ηγμ εζηλκθήμ Έθα αθηίαλαθκ δεαηγλείηαε ζηκθ αηκμεζσ
θάζεηκ ηγμ εζηλκθήμ ζαε παλαδίδεηαε ζαε έθα ζηκθ εδεκζηήηγ ηγμ εζμεηάηηενζγμ

3

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ
Ηαηαννμσθόξ Νονεηόξ – Βηβιημγναθηθή Ακαζθόπεζε
Μ Ηαηαλλκρζσμ Ννλεησμ (Bluetongue disease) είθαε θσζκμ εκαεθήμ πκν μεηαδίδεηαε με αλδλσπκδα.
Όηα ηα ζαηκεζίδεα ζαε άαλεα μγλνζαζηεζά (πλσΰαηα, αίαεμ, ΰκκεεδή, εηάθεα, ζαμήηεμ) είθαε εναίζδγηα
ζηγ μσηνθζγ απσ ηκθ εσ, άηηα μσθκ ηα πλσΰαηα εμθαθίβκνθ ζηεθεζά ζνμπηυμαηα. Γιαίλεζγ ζηκθ
ζαθσθα σζκθ αθκλά ηγθ ζηεθεζή εεζσθα ηγμ θσζκν, απκηέηεζε γ πλσζθαηγ επεβπκηία Ηαηαλλκρζκτ
Ννλεηκτ (ΗΝ) ηκν 2006 ζηγθ Ηεθηλεζή Γνλυπγ (εεδεζσηελα ζηκ Βέηαεκ, Γελμαθία ζαε Μηηαθδία) σπκν
γ μσηνθζγ κθεεησηαθ ζηκθ κλσηνπκ -8 ζαε ηα ΰκκεεδή ήηαθε ηκ πεκ ζνξθά πλκζΰαηησμεθκ είδκμ.
Αηηημιμγία – Ιεηάδμζε
Ε μσηνθζγ κθείηεηαε ζε RNA- εσ (ΒΠV) ηγμ κεζκαέθεεαμ Reoviridae ηκν αέθκνμ Orbivirus o oπκίκμ
μεηαδίδεηαε με αλδλσπκδα αεμαηκθάαα ζκνθκτπεα (δγηαδή ιεθεζηέμ) ηκν αέθκνμ Culicoides. Ιέξλε
ζήμελα έξκνθ ηανηκπκεγδεί 24 κλσηνπκε. Μ εσμ αδλαθκπκεείηαε ζε δελμκζλαζίεμ 500 C αεα 3 υλεμ ή
ζηκνμ 600 C αεα 15 ηεπηά.
Γπηδεμημιμγία1
Ε θσζκμ έξεε πααζσζμεα ειάπηπζγ ζε αεπαλαθεζέμ πελεκξέμ μεηαιτ 400 Κ (ΰσλεεα) ζαε 350 S (θσηεα)
σπκν κε ζηεμαηκηκαεζέμ ζνθδήζεμ ζαε ηκ πελεΰάηηκθ ενθκκτθ ηκθ πκηηαπηαζεαζμσ ζαε ηγθ επεΰίπζγ
ηκν ιεθεζηή. Πκ 1944, ζηγθ Κσηεκ Αθλεζή κ ελενθγηήμ, κ Du Toit, απέδεειε σηε κ ιεθεζηήμ
μεηαδίδεηαε με είδγ ηκν αέθκνμ Culicoides imicola. Μ ζτλεκμ ιεθεζηήμ αθπζησμ ζηγ ηεζάθγ ηγμ
Ιεζκαείκν είθαε ηκ Culicoides imicola. Γίδγ ηκν αέθκνμ Culicoides obsoletus έξκνθ εθκξκπκεγδεί σηε
έπαειαθ πλπηαλξεζσ λσηκ ζηγθ μεηάδκζγ ηκν εκτ ηκν KΝ ζηγθ Ητπλκ ηκ 1997, Βκνηααλία ηκ 1999,
ζαε ηγθ Ζηαηία ηκ 2002. Γίδγ ηκν αέθκνμ Culicoides pulicaris ήηαθε κε ζτλεκε ιεθεζηέμ ζηγθ επεβπκηία
ηκν 2002 ζηγθ Οεζεηία. Οηγθ πελεκξή ηγμ Ιεζκαείκν γ θσζκμ αθαθέλδγζε πλυηα ζηγθ Ητπλκ ζαε ηκ
Ζζλαήη ηκ 1943, αηηά δεπλείηαε σηε πλκίπαλξε ζηγθ πελεκξή ανηή απσ ηκ 1924. Έιε κλσηνπκε -2, -4,
-6, -9, -10 ζαε -16 έξκνθ ηανηκπκεγδεί ζηγθ πελεκξή ηγμ Ιεζκαείκν ζε δεάθκλα δεαζηήμαηα. Οηγθ
Πκνλζία, Ονλία, Ζζλαήη, ζαε Αίανπηκ κ ΗΝ εθδγμεί ζαε έηζε ανηέμ κε πελεκξέμ δεπλκτθηαε σηε
απκηεηκτθ ηγθ πγαή μεηάδκζγμ ηκν εκτ πλκμ ηα δνηεζά. Ε πεκ ζαηαζηλκθεζή επεβπκηία ζηγ ηεζάθγ
ηγμ Ιεζσαεεκν ήηαθε ανηή πκν ζνθέΰγζε ζηγθ Ζζπαθία ζαε Νκληκααηία σηαθ κ κλσηνπκμ -10 ηκν εκτ
ηκν ΗΝ πλκζάηεζε ηκ δάθαηκ 179,000 πλκΰάηπθ μεηαιτ ηκν 1956 – 1960.
Οηγθ Γηηάδα, ηκ 1979 ζε μεα επεβπκηία σπκν ειαπηυδγζε ζηα θγζεά ηγμ Ξσδκν ζαε Θέζΰκν
εμπηεζσηαθ κ κλσηνπκμ -4 ηκν εκτ ηκν ΗΝ. Ε Γηηάδα αθαζγλτξδγζε εηετδελγ απσ ηκθ εσ ηκν ΗΝ ηκ
1991 αηηά ηκθ Μζηυΰλεκ ηκν 1998 θέα επεβπκηία αθαθέλδγζε ζηα θγζεά Ξσδκμ, Ηπμ ζαε Θέλκμ
κθεεησμεθγ ζηκθ κλσηνπκ -9. Απσ ηκ ζαηκζαίλε ηκν 1999, γ μσηνθζγ ειαπηυδγζε ζηκ ηεζαθκπέδεκ
ηγμ Ιεζκαείκν ζηκ Ζζλαήη, Πκνλζία, Γηηάδα, Ητπλκ, Βκνηααλία, Αηΰαθία, Νλυγθ Γεκναζκζηαΰεζή
Δγμκζλαηία ηγμ Ιαζεδκθίαμ, Βκζθία-Γλβεακΰίθγ, Δγμκζλαηία ηγμ Οελΰίαμ, Ηλκαηία, Ζηαηία, Γαηηεζέμ
θήζκε ηγμ Ηκλζεζήμ, Πγθεζία, Αηαελία, Ζζπαθία ζαε Ιαλσζκ με ηκνμ αζσηκνδκνμ κλσηνπκνμ θα
εμπηέζκθηαε: -1, -2, -4, -9, -16.
Πκ ζαηκζαίλε ηκν 2006 γ παλκνζία ηκν εκτ ηκν ΗΝ κλσηνπκμ -8, ηανηκπκεήδγζε ζηγθ Ηεθηλεζή
Γνλυπγ ζηγθ πελεκξή ηκν Ιάαζηλεξη. Ε θσζκμ ξαλαζηγλίζηγζε απσ αζνθήδεζηγ ζνμπηπμαηκηκαία
ζηα ΰκκεεδή ζαε ειαπηυδγζε ζηκ Βέηαεκ, Μηηαθδία, Θκνιεμΰκτλακ, Δνηεζσ ημήμα ηγμ Γελμαθίαμ, ζαε
Βσλεεκ-Αθαηκηεζσ ημήμα ηγμ Γαηηίαμ.
1
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Ηαηάηκακμ ηπθ πελεκξυθ κε κπκίεμ ενλίζζκθηαε ζηγ βυθγ επεηήλγζγμ ηκν ΗΝ είθαε δεαδέζεμκμ ζηγθ
εζηκζεηίδα ηγμ Δεετδνθζγμ Ραείαμ ζαε Νλκζηαζίαμ ηκν Ηαηαθαηπηή ηγμ Γνλππαρζήμ Γπεηλκπήμ (DG
Health and Consumer Protection) http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/control
measures/bt_restrictedzones.pdf.
Γπεπηέκθ, ξάληεμ ηπθ παλαπάθπ πελεκξυθ είθαε δεαδέζεμκε ζηγθ εζηκζεηίδα ηγμ Δεετδνθζγμ Ραείαμ
ζαε Νλκζηαζίαμ ηκν Ηαηαθαηπηή ηγμ Γνλππαρζήμ Γπεηλκπήμ:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmesures/BlueTongue_Restrictedzones.jpg.
Γεςγναθηθή δηαζπμνά ημο ημύ ημο ΗΝ ζηεκ Γιιάδα, ανηζμόξ θνμοζμάηςκ θαη δώςκ πμο
θαηαζηνάθεθακ θαη μνόηοπμη ημο ημύ πμο ηαοημπμηήζεθακ
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Νγαή: Overview of bluetongue in Greece: K. Nomikou, O. Mangana – Vougiouka, D.E. Panagiotatos,

Vet. Ital., 40 (3) 108-115

Ε ειάπηπζγ ηγμ θσζκν ζε μκλθή επεβπκηίαμ ζαε γ παλαμκθή ηγμ αεα μεαάηκ ξλκθεζσ δεάζηγμα ζε μία
πελεκξή, κθείηεηαε ζηγθ παλαηεηαμέθγ πελίκδκ εαεμίαμ πκν παλκνζεάβκνθ ηα ΰκκεεδή. Ε μκηνζμαηεζή
θάζγ (ηκ ξλκθεζσ δεάζηγμα σπκν έθα βυκ μπκλεί θα μεηαδυζεε ηγ θσζκ) αεα ηα ΰκκεεδή, δεπλείηαε σηε
μπκλεί θα θηάζεε ηεμ 60 γμέλεμ μεηά ηγθ μσηνθζγ (νπάλξκνθ αθαθκλέμ αεα μέξλε 100 γμέλεμ).
Ονθήδπμ κ ζτζηκμ μεηάδκζγμ μεηαιτ ΰκκεεδυθ ζαε Culicoides αίθεηαε εμθαθήμ μσθκ σηαθ μκηνθδκτθ
πλσΰαηα. Ε εαεμία ζηα πλσΰαηα είθαε ζνθηκμσηελγ, ζαηά μέζκ σλκ 14-13 γμέλεμ (έξεε αθαθελδεί εαεμία
πκν δεήλζεζε 60 γμ.).
Μ λσηκμ ηκν ζπέλμαηκμ ζαε ηπθ εμΰλτπθ ζηγ μεηάδκζγ ηγμ θσζκν δεθ είθαε απσηνηα ιεζάδαλκμ.
Πατλκε κε κπκίκε είθαε ζε ζηάδεκ εαεμίαμ ζπάθεα μπκλεί θα μεηαδυζκνθ ζηκθ εσ με ηκ ζπέλμα. Ε
εζαθσηγηα ηκν μκηνζμέθκν ζπέλμαηκμ θα πλκζαηέζεε μσηνθζγ ζηκ δγηνζσ ΰκκεεδέμ είθαε αζσμα
ζνβγηήζεμγ. Όζκθ αθκλά ηγ μεηαθκλά εμΰλτπθ, σηκε ζξεδσθ κε ελενθγηέμ ζνμθπθκτθ, σηε ανησ
απκηεηεί έθα παλάακθηα εηάξεζηγμ επεζεθδνθσηγηαμ ζηγ μεηάδκζγ ηγμ θσζκν σηαθ αζκηκνδκτθηαε ηα
Δεεδθή Νλπησζκηηα μεηαθκλάμ εμΰλτπθ.
Πα εθήηεζα Culicoides δλαζηγλεκπκεκτθηαε ζνλίπμ ΰλαδεθέμ υλεμ (απσ ηγ δτζγ ηκν γηίκν ζαε έπεεηα)
ζαε ηλέθκθηαε απσ ηκ αίμα ηπθ εναίζδγηπθ εεδυθ βυπθ. Νλσζθαηεμ έλενθεμ ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ
επεβπκηίαμ ηκν 2006 με ηκθ κλσηνπκ 8 ηκν ΗΝ (BTV-8) ζηγθ Ηεθηλεζή Γνλυπγ, έδεειαθ σηε μεα
δλαζηγλεσηγηα ηπθ ιεθεζηυθ παλαηγλήδγζε ζαε ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ γμέλαμ.
Πα έθηκμα μκητθκθηαε σηαθ ηλέθκθηαε με αίμα βυπθ πκν ΰλίζζκθηαε ζηκ ζηάδεκ ηγμ εαεμίαμ ζαε
παλαμέθκνθ μκηνζμέθα ζε σηγ ηγ δεάλζεεα ηγμ βπήμ ηκνμ. Ηάδεηγ μεηάδκζγ ζηα έθηκμα δεθ έξεε πκηέ
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απκδεεξδεί. Πα εθήηεζα Culicoides ξλεεάβκθηαε θελσ αεα ηγθ αθαπαλααπαή ηκνμ. Γεα ηγθ αζλίΰεεα, ηκ
Culicoides imicola αεθθά αΰαά ζε ναλσ έδαθκμ ή ηάζπγ. Γε΄ανησ, ναλέμ πελεκξέμ ή απκδήζεμ θελκτ,
εεδεζσηελα μεζλκτ μεαέδκνμ, επεηλέπκνθ ηκθ πκηηαπηαζεαζμσ ηκν ιεθεζηή. Πα εθήηεζα Culicoides
παλαμέθκνθ ζηγθ πελεκξή σπκν αεθθήδγζαθ ζαε μεηαζεθκτθηαε ζε μία απσζηαζγ ηίαπθ εζαηκθηάδπθ
μέηλπθ απσ ανηή. Ναλσηα ανηά ηα εθήηεζα πεζηετεηαε σηε μπκλκτθ θα μεηαθελδκτθ παδγηεζά με
λετμαηα αέλα ζαε θα μεηαζεθγδκτθ ζε μεα απσζηαζγ πελίπκν 300 ξημ απσ ηκ ζγμείκ πκν αλξεζά
ΰλίζζκθηαθ. Μ ζτζηκμ βπήμ ηπθ εθγηίζπθ είθαε 10 – 20 γμέλεμ αηηά ζαη΄ειαίλεζγ μπκλκτθ θα
επεΰευζκνθ ζαε μαζλτηελκ δεάζηγμα (μέξλε 60-90 γμέλεμ). Ε δεάλζεεα βπήμ ηκνμ ζαδυμ ζαε κ
λνδμσμ επεΰίπζγμ ηκνμ επγλεάβκθηαε απσ ηγ δελμκζλαζία. Με πηγδνζμκί ηκν Culicoides imicola
μεευθκθηαε σηαθ γ δελμκζλαζία θηάθεε ηκνμ +120 C. Ναλσηα ανηά, κε πηγδνζμκί ηκν Culicoides
imicola έξεε αθαθελδεί σηε μπκλκτθ θα επεΰευζκνθ αεα 15 γμέλεμ ζηκνμ -1,50 C.
Θεπλείηαε σηε ηα έθηκμα ηλέθκθηαε μσθκ σηαθ ηα εναίζδγηα βυα πκν ενλίζζκθηαε ζε αθκεζηκτμ
ειπηελεζκτμ ξυλκνμ ζαε σηε ζπάθεα εεζέλξκθηαε μέζα ζηκνμ ζηάΰηκνμ. Οηγθ Κσηεα Αθλεζή σμπμ ηκ
Culicoides bolinitos απκδείξδγζε σηε εεζήηδε μέζα ζηκνμ ζηάΰηκνμ, εθυ αεα ηκ Culicoides imicola δεθ
απκδείξδγζε ζάηε αθάηκακ. Οηγθ Βσλεεα Γνλυπγ ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ επεβπκηίαμ ηκν 2006, ηκ
Culicoides obsoletus ζαε Culicoides dewulfi, πααεδετηγζαθ ζε εθηκμκπααίδεμ ζε ζηεααβσμεθκνμ
ζηαΰηεζκτμ ξυλκνμ ΰκκεεδυθ νπκδγηυθκθηαμ σηε μπκλκτθ θα ηλαθκτθ απσ ηα βυα πκν ενλίζζκθηαε
ζε ανηκτμ ηκνμ ξυλκνμ. Δεθ έξεε αίθεε ιεζάδαλκ αζσμα απσ ηεμ έλενθεμ, σηε γ ζναζέθηλπζγ ηπθ
εναίζδγηπθ εεδυθ βυπθ ζαηά ηεμ θνξηελεθέμ υλεμ

κδγαεί ηα αεμαηκθάαα ανηά έθηκμα θα

αθαβγηήζκνθ ηα αεμαηκτξα αετμαηα ηκνμ ζηκνμ ζηεεζηκτμ ξυλκνμ πκν ΰλίζζκθηαε ηα βυα ανηά.
Ηιηκηθά ζομπηώμαηα
Ννόβαηα
Ε πελίκδκμ επυαζγμ ζηα πλσΰαηα πκεζίηεε απσ 4 έπμ 14 γμέλεμ. Ε ζκΰαλσηγηα ηπθ ζηεθεζυθ
ζνμπηπμάηπθ επγλεάβεηαε απσ ηκθ κλσηνπκ ηκν εκτ ηκν ΗΝ, ηγ θνηή ηκν βυκν ζαε πελεΰαηηκθηεζκτμ
παλάακθηεμ σππμ γ άμεζγ ζαε μαζλά έζδεζγ ζηγθ γηεαζή αζηεθκΰκηία. Γεα ηγθ αζλίΰεεα γ
θπηκεναεζδγζία παίβεε ζπκνδαεσηαηκ λσηκ ζηγθ εζδήηπζγ ζκΰαλυθ μκλθυθ. Ε πλκζηαζία ηπθ
πλκΰάηπθ απσ ηγθ γηεαζή αζηεθκΰκηία με ξλήζγ ζαηαηνμάηπθ έδεειε σηε πλκζάηεζε ηεασηελεμ
νπελαεμεζέμ αηηκευζεεμ ζηα βυα ανηά. Ε δθγζεμσηγηα πκν παλαηγλείηαε ζηα πλσΰαηα πκεζίηεε απσ 1%
έπμ 30%.
Μιεία μκλθή
► Ννλειία μέξλε ζαε 420 C, ζαηαΰκηή
► Μίδγμα ζηγ πελεκξή ηκν ζησμαηκμ, κθδαημυθ ζαε ανηευθ
► Δεαναέμ κλυδεμ λεθεζσ έζζλεμα ηκ κπκίκ αίθεηαε ΰηεθθκπνυδεμ ζαε θλάβεε ηκνμ μνζηήλεμ
► Φηεαμκθή, ειέηζπζγ, δεάΰλπζγ ζαε θέζλπζγ ηκν ζηκμαηεζκτ ΰηεθθκασθκν με απκηέηεζμα έθηκθγ
ζεεηησλκεα
► Μίδγμα ζαε ζναθή αηυζζα (ζπάθεκ)
► πησηγηα ησαπ θηεαμκθήμ ηγμ ζηεθάθγμ ηγμ ξγηήμ ζαε πκδκδελμαηίηεδα
► Απκΰκηή ή αέθθγζγ δθγζεαεθυθ αμθυθ
► Γπεπηκζέμ πθενμκθίαμ
► Απίζξθαζγ
► Γάθ δεθ ζνμΰεί δάθαηκμ μέζα ζε ξλκθεζσ δεάζηγμα 8-10 γμελυθ ηκ βυκ αθαλλυθεε με ζνμπηυμαηα
απυηεεαμ μαηηεκτ, ζηεελσηγηαμ ζαε ζαδνζηελγμέθγμ αθάπηνιγμ
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Πκ απκηέηεζμα ηγμ μνκζίηεδαμ πκν πλκζαηεί γ θσζκμ ζηκνμ μτεμ ζνλίπμ ηκν ηλαξήηκν ζαε ηπθ
άζλπθ εζδγηυθεηαε ζηεθεζά 2-3 γμέλεμ μεηά ηγθ κιεία θάζγ ζαε ηα βυα παλκνζεάβκνθ έθηκθγ
απυηεεα ζπμαηεζκτ ΰάλκνμ ζηέζκθηαε με ζνληπμέθγ ηγ λάξγ ζαε ζεθκτθηαε με δνζζκηία. Ανηά ηα
ζνμπηυμαηα δεαηγλκτθηαε αεα αλζεησ ξλκθεζσ δεάζηγμα ζαε ζπαζμπδεζέμ ζεθήζεεμ ηγμ ζεθαηήμ ζαε
ζηλκθή ηγμ ζεθαηήμ ζαε ηκν ηαεμκτ πλκμ ηγ μία ζαηετδνθζγ είθαε ηκ ηεηεζσ ζτμπηπμα πλεθ απσ
ηκθ δάθαηκ.
Αίγεξ
Με αίαεμ πλκζΰάηηκθηαε ζπαθεσηελα ζε ζξέζγ με ηα πλσΰαηα ζαε σηαθ πλκζΰηγδκτθ ηα ζνμπηυμαηα
δεθ είθαε ησζκ έθηκθα.
Βμμεηδή
Οηα ΰκκεεδή γ μσηνθζγ είθαε νπκζηεθεζή, ζαε ηα μκηνζμέθα ΰκκεεδή ζπάθεα εζδγηυθκνθ ζηεθεζά
ζνμπηυμαηα. Γιαίλεζγ ζε ανησ απκηεηκτθ ηα ζηεθεζά ενλήμαηα ζε ΰκκεεδή πκν παλαηγλήδγζαθ ζηγθ
επεβπκηία ηκν 2006 ζηγθ Ηεθηλεζή Γνλυπγ κθεεησμεθγ ζηκθ κλσηνπκ -8 σπκν ηα ζηαζζεζά
ζνμπηυμαηα ηκν ΗΝ παλαηγλήδγζαθ ζηα ΰκκεεδή.
Ννόβαημ με νηκηθό βιεκκμποώδεξ έθθνημα ημ μπμίμ θνάδεη ημοξ μοθηήνεξ

Ννόβαημ με επηπεθοθίηηδα
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Ννόβαημ με ζηειιόνμηα ςξ απμηέιεζμα ηςκ πμιιαπιώκ ειθώκ ζηε ζημμαηηθή θμηιόηεηα

Ννόβαημ με μηδεμαηηθή, θοακή γιώζζα

Βμμεηδέξ με αιιμηώζεηξ ζημ αθνμννίκημ, απμλεναμέκμ βιεκκώδεξ νηκηθό έθθνημα θαη ζηειιόνμηα
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Ναζμιμγμακαημμηθά εονήμαηα
Ναδκηκαεζά ενλήμαηα παλαηγλκτθηαε ζηα πλσΰαηα ζαε ζπαθεσηελα ζηα άηηα είδγ με ζνλίαλξκ ηγ
ζνμθσλγζγ ζαε ηκ κίδγμα, αεμκλλααίεμ ζαε ειέηζπζγ ηκν πεπηεζκτ ζαε αθαπθενζηεζκτ ΰηεθθκασθκν
(ζηκμαηεζή ζκεησηγηα, κεζκθάακμ, ζησμαξκε, έθηελκ, ηλαξεία). Οτμθπθα με ζάπκεκνμ ελενθγηέμ γ νπκεθδκδγηεαζή αεμκλλααία ηγμ πθενμκθεζήμ αληγλίαμ είθαε παδκαθπμκθεζή.
Άηηεμ παδκηκακαθαηκμεζέμ αηηκευζεεμ πκν μπκλκτθ θα παλαηγλγδκτθ είθαε:
► πεηέξεεεμ ζηγ ζηεθάθγ ζαε ξσλεκ ηπθ ξγηυθ
► νπεληλκθία ηπθ ηεμθκααααηίπθ ζαε ζπηγθκμεααηία
► ζκΰαλή αμθκηελσπηενλγ ΰλκαξκηκΰευδγμ πθενμκθία (σηαθ ζνμΰαίθκνθ δενηελκαεθήμ επεπηκζέμ)
Δηαθμνηθή δηάγκςζε
Με αζσηκνδεμ αζδέθεεεμ ηπθ πλκΰάηπθ δα πλέπεε θα απκζηεεζηκτθ πλεθ απσ ηγθ κλεζηεζκπκίγζγ
ηγμ δεάαθπζγμ αεα ΗΝ:
Θκεμυδεμ έζδνμα
Αθδυδγμ πνλεησμ
Μιεία θπηκεναεζδγζία
πησηγηα ειαεηίαμ ηκεμυδκνμ πκδκδελμίηεδαμ, απκζηγμάηπθ ή άηηπθ παδκηκαεζυθ
ζαηαζηάζεπθ ηπθ πκδευθ
Πκιεζυζεεμ απσ ζαηαθάηπζγ θνηυθ
Ναθυηγμ ηπθ μεζλυθ μγλνζαζηεζυθ / παθυηγμ ηπθ ΰκκεεδυθ
Ηκεθκνλίαζγ
Νθενμκθία
Γνηκαεά ηκν πλκΰάηκν
Ισηνθζγ απσ ηκθ εσ ηγμ αεμκλλααεζήμ θσζκν ηπθ εηαθκεεδυθ (EHD).
Ννμθύιαλε
Δεθ νπάλξεε ζαμεά απκηεηεζμαηεζή δελαπεία αεα ηα άλλπζηα βυα.
Ε ζαηαπκηέμγζγ ηπθ εθησμπθ- θκλέπθ δεπλείηαε κνζεαζηεζά μεαάηγμ ζγμαζίαμ αεα ηγθ ειάηεεογ ηγμ
θσζκν. Ναλσηα ανηά, πκηηέμ θκλέμ γ ξλήζγ εθηκμκ-αππδγηεζυθ κνζευθ αεα ηγθ ζαηαπκηέμγζγ ηπθ
εθησμπθ-θκλέπθ απκδείξδγζε αθαπκηεηεζμαηεζή. Πκ αεακθσμ σηε είθαε εδεαίηελα δτζζκηγ γ αθετλεζγ ηπθ
πελεκξυθ σπκν νπάλξκνθ κε πλκθτμθεμ ηκν εθησμκν ζαε ηκ σηε ηα εθήηεζα Culicoides πηγζεάβκνθ ηα βυα
ζαηά ηεμ θνξηελεθέμ υλεμ αεα ηγθ απκμτβγζγ ηκν αεμαηκτξκν αετμαηκμ ηκνμ ηείθκνθ θα μεευθκνθ ηγθ
απκηεηεζμαηεζσηγηα ηγμ εθηκμκ-αππδγηεζήμ δελαπείαμ.
Νελεκλεζμκί ζηεμ μεηαζεθήζεεμ ηπθ βυπθ ζαε ζαλαθηίθα μπκλκτθ θα μεευζκνθ ηκθ ζίθδνθκ ειάπηπζγμ ζε
εηετδελεμ απσ ΗΝ πελεκξέμ.
Γμΰκηεαζμσμ με αδλαθκπκεγμέθκ ή μεεπμέθγμ ηκεμκασθκν δτθαμγμ εμΰσηεκ μπκλεί θα ξλγζεμκπκεγδεί αεα
ηκθ έηεαξκ ειάπηπζγμ ηκν ΗΝ. Με ζτλεκε ζησξκε ηκν εμΰκηεαζμκτ είθαε:
(α) πλσηγογ ηγμ ζηεθεζήμ εζδήηπζγμ ηγμ θσζκν
(ΰ) πελεκλεζμσμ ηγμ αεπαλαθεζήμ επέζηαζγμ ηγμ μσηνθζγμ με ηκθ πελεκλεζμσ ηγμ δεαζπκλάμ ηκν εκτ
(α) δεενζσηνθζγ ηγμ εμπκλίαμ βυπθ μεηαιτ μκηνζμέθπθ πελεκξυθ ζαε πελεκξυθ πκν είθαε απαηηααμέθεμ
Με εμΰκηεαζκί κλσηνπκε ηκν εκτ πλέπεε θα είθαε κε ίδεκε με ανηκτμ πκν ζνζηκθκλκτθ ζηγ ζναζεζλεμέθγ
αεπαλαθεζή πελεκξή.
Πα αδλαθκπκεγμέθα εμΰσηεα πλκζαηκτθ ηελαηκαέθεζγ, έηζε δεθ μπκλκτθ θα ξλγζεμκπκεγδκτθ ζε βυa πκν
ζνκθκλκτθ εδεαίηελα ζηκ πλυηκ μεζσ ηγμ ζνκθκλίαμ. Έλενθεμ αεα ηγ δεελετθγζγ ηγμ πεδαθσηγηαμ
μεηάδκζγμ ηκν εκτ ηκν ΗΝ απσ ηα εμΰκηεαζμέθα πλσΰαηα ζε ναεή ζνθεξίβκθηαε. Πα αθηεζυμαηα ζε βυα
εμΰκηεαζμέθα με αδλαθκπκεγμέθκ εμΰσηεκ αλξίβκνθ θα εμθαθίβκθηαε ζηγθ ζνζηκθκλία 10 γμέλεμ μεηά ηκθ
εμΰκηεαζμσ ζαε θηάθκνθ ζηγ μέαεζηγ ζναζέθηλπζγ 4 εΰδκμάδεμ μεηά ηκθ εμΰκηεαζμσ. Γεα επαλζή
αθκζκπκίγζγ κ εμΰκηεαζμσμ με αδλαθκπκεγμέθκ εμΰσηεκ δα πλέπεε θα πλααμαηκπκεείηαε ζε δτκ δσζεεμ ζαε
θα επαθαηαμΰάθεηαε ζάδε έηκμ.
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Οηγθ ηεηενηαία επεβπκηία ΗΝ ζηγθ Γηηάδα ηκ 2000, κ εμΰκηεαζμσμ ηκν βπεζκτ πηγδνζμκτ αεα
αθκζκπκίγζγ ζαηά ηκν εκτ ηκν ΗΝ, απκζηείζδγζε πμ επεηκαή αεα ηγθ εζλίβπζγ ηκν ΗΝ ζαε γ ειάπηπζγ
ηγμ θσζκν εηέαξδγζε επεηνξυμ με ζαηαπκηέμγζγ ηπθ εθησμπθ – θκλέπθ ζαε απκμάζλνθζγ σηπθ ηπθ
κλκδεηεζυθ βυπθ.

Γνγαζηενηαθέξ μέζμδμη δηάγκςζεξ ημο ΗΝ2

1.

Πανηκπκίγζγ ηκν μκηνζμαηεζκτ παλάακθηα

(α) Απκμσθπζγ ηκν εκτ
ζε εμΰλνκθσλα αΰαά σλθεδαμ
ζε ζνηηαλκζαηηεέλαεεεμ
(ΰ) Αθκζκηκαεζέμ μέδκδκε
Μλκ-κμαδκπκίγζγ ηκν εκτ με αθκζκδεάξνζγ, immunospot test
Μλκ-ηνπκπκίγζγ με εικνδεηέλπζγ ηκν εκτ
(α) Αηνζεδπηή αθηίδλαζγ ηγμ Νκηνμελάζγμ (PCR)

2. Μλκηκαεζέμ δκζεμέμ
(α) Οτθδεζγ ζνμπηγλυμαηκμ
(ΰ) Αθκζκδεάξνζγ ζε άααλ
(α) Competitive enzyme-linked immunosorbent assay

2

= ζτμθπθα με ηκ Γαξεελίδεκ πλκδεααλαθυθ αεα Δεααθπζηεζέμ Ιεδσδκνμ ζαε Γμΰκηίπθ ηκν Δεεδθκτμ Γλαθείκν
Γπεβπκηευθ, 5γ έζδκζγ, 2004, http://www.oie.int/eng/normew/mmanual/A_00032.htm
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΖΖ
ΜΔΕΓΖΓΟ ΟΡΘΘΜΓΕΟ ΗΑΖ ΑΝΜΟΠΜΘΕΟ ΔΓΖΓΙΑΠΩΚ ΑΖΙΑΠΜΟ ΒΜΜΓΖΔΩΚ ΓΖΑ
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΕ ΓΛΓΠΑΟΕ ΗΝ

1. Γεκηθέξ ανπέξ ογηεηκήξ θαη πνμζηαζίαξ ημο πνμζςπηθμύ πμο ζοιιέγεη δείγμαηα
Μ ΗΝ δεκ δεπλείηαε θσζκμ πκν μπκλεί θα μεηαδκδεί ζηκθ άθδλππκ. Ναλ’ σηα ανηά μέηλα πλκζηαζίαμ
ηπθ ζηγθεάηλπθ ζαε ηκν ΰκγδγηεζκτ πλκζππεζκτ πλέπεε πάκηα θα ηαμΰάθκθηαε. Απαλαίηγηγ είθαε γ
ξλήζγ πλκζηαηενηεζκτ λκνξεζμκτ, ααθηευθ ζαηά ηγ ζνηηκαή δεεαμάηπθ αίμαηκμ.

2. Γεκηθέξ μδεγίεξ πνηκ ηε δεηγμαημιερία
1. Γεα θα δεεθελαγδεί γ αεμκηγοία απαλαίηγηγ πλκςπσδεζγ είθαε σηε σηα ηα βυα ηγμ εζηλκθήμ πλέπεε
θα δεαδέηκνθ αηκμεζή ζήμαθζγ με εθυηεκ.
2. Γθγμελυθεηαε εαζαίλπμ κ εδεκζηήηγμ αεα ηγθ επεζείμεθγ επίζζεογ ηκν ζνθελαείκν. Γπίζγμ δίθκθηαε
ζαθήμ κδγαίεμ αεα ηγ δεαδεζαζία πκν δα αζκηκνδγδεί. Γεδεζσηελα:
Μ εδεκζηήηγμ εθγμελυθεηαε σηε δα πλέπεε θα έξεε ζναζεθηλπμέθα ηα βυα πκν έξκνθ κλεζηεί πμ
μάληνλεμ ζαε εηκεμάβεε ηα απαλαίηγηα αεα ηγθ ελααζία ηκν ζνθελαείκν.
Θα πλέπεε θα έξεε ειαζθαηίζεε ηγ ζνθελααζία εθσμ επεπηέκθ αησμκν αεα ηγ ζναζλάηγζγ ηπθ
βυπθ.

Ρηεζά πκν απαεηκτθηαε:

1. Νηαζηεζά αάθηεα μίαμ ξλήζεπμ
2. Ηεΰυηεκ αεα ηγθ ζνηηκαή ζαε απκζηκηή ηπθ ζνηηεξδέθηπθ δεεαμάηπθ
3. Ιεαάηγ πηαζηεζή ζαζκτηα αεα ηα απκλλίμμαηα
4. Βεησθεμ ζαε ζτλεααεμ αεμκηγοίαμ
5. Φεαηίδεα αεμκηγοίαμ με ζεθσ με ζαε ξπλίμ αθηεπγζηεζσ (ζαηά πλκηίμγζγ EDTA) ζαε θκλείμ ΰεησθγμ
6. Ιαλζαδσλκε

3. Γεκηθέξ μδεγίεξ θαηά ηε ζοιιμγή δεηγμάηςκ
1. Απαεηκτθηαε ηκνηάξεζηκθ 10mL αίμαηκμ. Πα αεμκδείαμαηα δα πλέπεε θα μγθ είθαε αεμκηνμέθα.
Νλκηεμσηελκ εθσζκθ είθαε δνθαησ θα απκζηέηηεηαε κ κλσμ ηκν βυκν μεηά απσ θνακζέθηλγζγ.
2. Όηα ηα δείαμαηα ηανηκπκεκτθηαε, δγηαδή ζηγθ εηεζέηα ηκν θεαηεδίκν θα αθααλάθεηαε κ αλεδμσμ
εθπηίκν ηκν βυκν ζαε ζνθκδετκθηαε απσ ηκ Ναλαπεμπηεζσ Δεηηίκ Απκζηκηήμ δεεαμάηπθ αίμαηκμ
ηκν Ναλαληήμαηκμ V ηκν παλσθηκμ Γαξεελεδίκν.
3. Γάθ ηα δείαμαηα δεθ πλσζεεηαε θα ζηαηκτθ ζηκ ελααζηήλεκ ηγθ ίδεα γμέλα δεαηγλκτθηαε μόκμ ζηεκ
ρύλε ( + 4 °C ).
4. Οε πελίπηπζγ κλκμεηαηλκπήμ, δα πλέπεε θα επαθαηαμΰάθεηαε γ αεμκηγοία ζε θεαηίδεκ με
αθηεπγζηεζσ ζαε θα απκζηέηηεηαε ηκ δείαμα ηκ ζνθηκμσηελκ δνθαησ ζηκ ελααζηήλεκ.

4. Μδεγίεξ γηα ηε ζοζθεοαζία, δηαηήνεζε θαη απμζημιή ηκν δείαμαηκμ ζηκ αλμσδεκ Γλααζηήλεκ ΗΝ
Ρηεζά πκν απαεηκτθηαε:

1. Ηεΰυηεκ ζνζζεναζίαμ πκν θα απκηεηείηαε απσ μκθπηεζσ νηεζσ (π.ξ. θεηεβση) αθδεζηεζσ ζηγ
μεηαθκλά ζαε θα είθαε απκητηπμ ζηεααθσ αεα θα απκθενξδεί γ επεμσηνθζγ ηκν μέζκν μεηαθκλάμ ζαε
άηηπθ ξυλπθ με ηκ παδκηκαεζσ νηεζσ. Πκ αζθαηέζηελκ μέζκ μεηαθκλάμ είθαε ηκ εζκδελμεζσ δκξείκ ηκ
κπκίκ πηγλκί ηεμ παλαπάθπ πλκςπκδέζεεμ , είθαε απκητηπμ ζηεααθσ ζαε ζηείθεε ελμγηεζά.
2. Νγαή οτιεπμ ηκν εζκδελμεζκτ δκξείκν (παακζτζηγ)
3. Ηνηεθδλίζζκε απσ πηαζηεζή τηγ ή θεηεβση πκν ηκπκδεηκτθηαε ζηα δεάζεθα μεηαιτ ηπθ θεαηεδίπθ
αεα απκθναή δλατζεπμ.
4. Γηεζέηεμ ζαε μαλζαδσλκε
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Ε δεαδεζαζία ζνζζεναζίαμ πελεηαμΰάθεε:

1.
Πκπκδέηγζγ ηπθ θεαηεδίπθ ζε πηαζηεζή ζαζκτηα μίαμ ξλήζεπμ.
2.
Πκπκδέηγζγ ηγμ παακζτζηγμ ζε πηαζηεζή ζαζκτηα μίαμ ξλήζεπμ.
3.
Ονμπηήλπζγ ηκν ζαηάηηγηκν εθητπκν ζαε ηκπκδέηγζγ ηκν έιπ απσ ηκ εζκδελμεζσ δκξείκ.
4.
Νλκζεζηεζσ ζηείζεμκ ηκν εζκδελμεζκτ δκξείκν.
Ε απκζηκηή ηκν δείαμαηκμ ζηκ Γλααζηήλεκ Αθαθκλάμ ΗΝ αίθεηαε ανδγμελσθ με ηαξν-δεαθκμή
(cκurrier).
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΖΖΖ
ΓΓΚΖΗΓΟ ΜΔΕΓΖΓΟ ΟΓΠΖΗΑ ΙΓ ΠΕ ΗΑΠΑΚΜΙΕ ΗΑΖ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΖΟΙΜ ΟΡΘΘΜΓΕΟ
ΔΓΖΓΙΑΠΩΚ ΑΖΙΑΠΜΟ ΑΝΜ ΒΜΜΓΖΔΕ-ΙΑΞΠΡΞΓΟ

(Ζ) ΓΝΖΘΜΓΕ ΠΩΚ ΓΗΠΞΜΦΩΚ ΒΜΜΓΖΔΩΚ ΑΚΑ ΚΜΙΜ

Γίθαε νπκξλεπηεζή γ κλκηκαεζή επεηήλγζγ επίζγμα ζαηααεαλαμμέθπθ εζηλκθυθ ΰκκεεδυθ
ηγμ ξυλαμ πκν ΰλίζζκθηαε ζηκνμ θκμκτμ: Δςδεθακήζμο, Οάμμο, ίμο, Θέζβμο,
Έβνμο, Ξμδόπεξ, Λάκζεξ, Δνάμαξ, Οεννώκ, Ηηιθίξ, Θεζζαιμκίθεξ, Ζςακκίκςκ,
Θεζπνςηίαξ, Ννεβέδεξ, Εναθιείμο, Θαζηζίμο, Ειείαξ, Ιεζζεκίαξ, Θαθςκίαξ,
Ιαγκεζίαξ, Ηανδίηζαξ θαη Φζηώηηδαξ,

Ε αεπαλαθεζή επεηκαή ηπθ παλαπάθπ θκμυθ αίθεηαε με ΰάζγ εζηκλεζά ζηκεξεία αεα ηκθ
εμθάθεζγ ηγμ θσζκν ζηκ παλεηδσθ ζηκ έδαθκμ ηπθ παλαπάθπ θκμυθ, ζηεμαηκηκαεζά
ζηκεξεία ζαε ζηκεξεία πκν αθκλκτθ ηγθ εθηκμκηκαεζή επεηήλγζγ ηκν ιεθεζηή ζε ανηέμ ηεμ
αεπαλαθεζέμ πελεκξέμ.
Με εζηλκθέμ πκν ζνμμεηέξκνθ ζηκ πλσαλαμμα επεηέακθηαε με ηέηκεκ ηλσπκ κτηπμ υζηε θα
είθαε ζαηά ηκ δνθαησθ δεάζπαληεμ ζε σηκ ηκ έδαθκμ ηκν θκμκτ ζαε θα ενλίζζκθηαε ζκθηά ζε
παηαεσηελεμ δεαπεζηπμέθεμ εζηίεμ ηγμ θσζκν ζαε ζε ΰεσηκπκνμ ηπθ εθησμπθ – θκλέπθ.
Μ αλεδμσμ ηπθ εζηλκθυθ πκν δα ζνμμεηάζξκνθ ζηγ δεεαμαηκηγοία ηκν έηκνμ 2010 απσ
ηκνμ παλαπάθπ θκμκτμ ζαδυμ ζαε κ αλεδμσμ ΰκκεεδυθ μαλητλπθ αθά εζηλκθή δίθκθηαε
ζηκ Νaλάληγμα IV ηγμ 1γμ Γθσηγηαμ. Ε ηκπκδέηγζγ μαλητλπθ ζε ανηκτμ ηκνμ θκμκτμ
αίθεηαε με ζλεηήλεκ ηγθ αθάαζγ άμεζγ αθίξθενζγμ ηγμ ζνζηκθκλίαμ ηκν εκτ ηκν ΗΝ ζηκ
θκμσ, πκν ησαπ ηγμ αεπαλαθεζήμ ηκν δέζγμ, ζηεμαηκηκαεζυθ ζαε άηηπθ παλαασθηπθ
παλκνζεάβεε ανιγμέθκ ζίθδνθκ εμθάθεζγμ ηγμ θσζκν.
(ΖΖ) ΓΝΖΘΜΓΕ ΠΩΚ ΒΜΜΓΖΔΩΚ ΙΑΞΠΡΞΩΚ ΑΚΑ ΓΗΠΞΜΦΕ

(α)Πα επεηεξδέθηα ΰκκεεδή πλέπεε θα θέλκνθ νπκξλεπηεζά αηκμεζή ζήμαθζγ, θα είθαε κλκαλθγηεζά ζηκθ εσ ηκν ζαηαλλκρζκτ πνλεηκτ ζηγθ πλυηγ κλκηκαεζή ειέηαζγ πκν δεεθελαείηαε
πλεθ ηγθ έθαλιγ ηπθ ζνζηγμαηεζυθ αεμκηγοευθ πκν πλκΰηέπκθηαε απσ ηκ εζάζηκηε εζξτπθ
πλσαλαμμα.
(ΰ) Πα ΰκκεεδή – μάληνλεμ είθαε βυα γηεζίαμ απσ 6 μγθυθ έπμ 2 εηυθ.
(α) Οηα ΰκκεεδή-μάληνλεμ απαακλετεηαε θα αίθκθηαε οεζαζμκί με έθηκμκ-αππδγηεζά ζε
σηγ ηγ δεάλζεεα ηγμ κλκ-επεηήλγζγμ.
(δ) Πα ΰκκεεδή-μάληνλεμ νπκΰάηηκθηαε ζε ηαζηεζή αθά μήθα δεεαμαηκηγοία αίμαηκμ ζαε
ειέηαζγ ηπθ δεεαμάηπθ αεα αθίξθενζγ αθηεζπμάηπθ ηκν εκτ ηκν ζαηαλλκρζκτ πνλεηκτ,
ζαδσηγ ηγ δεάλζεεα ηκν έηκνμ. (Ζ)
(ε) Βκκεεδή-μάληνλεμ πκν ζαδίζηαθηαε κλκδεηεζκί ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ επεηήλγζγμ,
ζθάβκθηαε πλκμ ζαηαθάηπζγ ζηκ πηγζεέζηελα ζθααείκ ζαε αθηεζαδίζηαθηαε απσ εζάλεδμα
κλκ-αλθγηεζά βυα πκν πηγλκτθ ηγθ πλκςπσδεζγ ηκν ζγμείκν (ΰ) ζαε (α) ηκν παλσθηκμ
άλδλκν, υζηε θα δεαηγλγδεί ζηαδελσμ κ αλεδμσμ ηπθ βυπθ ηγμ κμάδαμ.
(ζη) Αζκηκνδκτθηαε κε ηεξθεζέμ κδγαίεμ αεα ηγ ζνηηκαή, ζνζζεναζία ζαε απκζηκηή ηπθ
δεεαμάηπθ πκν πελεηαμΰάθκθηαε ζηκ Ναλάληγμα ΖΖ ηκν Γαξεελίδεκ Μδγαευθ Γθαλμκαήμ
ηκν Νλκαλάμμαηκμ ΗΝ ζαε ηα δείαμαηα πλκπδκτθηαε ζηκ αλμσδεκ Γλααζηήλεκ
ζνθκδενσμεθα απσ ηκ αθάηκακ, ζνμπηγλπμέθκ έθηνπκ ηκν Γαξεελεδίκν.
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ IV
Αλεδμσμ δεεαμάηπθ απσ ΰκκεεδή (6 μγθυθ έπμ 2 εηυθ) πκν ειεηάβκθηαε ζηα πιαίζηα ηεξ επηηήνεζεξ ΗΝ
θαηακεμεμέκα ακά Κμμό
ΚΧΓ.
ΝΟΜΟΤ
81
84
85
83
71
73
72
52
62
57
54
32
33
34
91

ΝΟΜΟ

ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ
ΑΜΟ
ΥΗΟ
ΛΔΒΟ
ΔΒΡΟ
ΡΟΓΟΠΖ
ΞΑΝΘΖ
ΓΡΑΜΑ
ΔΡΡΔ
ΚΗΛΚΗ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΘΔΠΡΩΣΗΑ
ΗΩΑΝΝΗΝΑ
ΠΡΔΒΔΕΑ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΛΑΗΘΗ
ΖΛΔΗΑ
ΜΔΖΝΗΑ
ΛΑΚΩΝΗΑ
ΜΑΓΝΖΗΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΦΘΗΩΣΗΓΑ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Πιεζπζκόο
βννεηδώλ > 12
κελώλ
9300
1200
2000
10000
14000
20000
23000
22000
39000
23000
62000
19000
15000
17000
2000
65
11283
5704
6595
19268
7465
7968
336848

Αξηζκόο
Δθηξνθώλ κε
βννεηδή
κάξηπξεο
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
20
10
10
330
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Αξηζκόο
βννεηδώλ
καξηύξσλ αλά
εθηξνθή
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
7
5
5

Αξηζκόο
αηκνιεςηώλ
αλά έηνο
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
264

πλνιηθόο
εηήζηνο
αξηζκόο
αηκνιεςηώλ
600
600
600
600
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
600
600
600
600
1680
600
600
600
25080

ΓΚΜΠΕΠΑ 2
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ε

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ

ΓΗΘΓΟΕ ΓΚΠΜΙΜΘΜΓΖΗΕΟ ΓΝΖΠΕΞΕΟΕΟ1 ΓΚΠΜΙΩΚ-ΦΜΞΓΩΚ ΖΜΡ ΠΜΡ ΗΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
…………………………………….
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
…………………………………….
Α.Κ. ……………………………….
Γ/λζε:……………………………..
……………………………………..
Σαρ. Κώδ.:…………………………
Πιεξνθνξίεο:……………………..
Σει.:………………………………..

Ζκ.:………………………………
Αξ. Πξση.:………………………
Πξνο: Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Ηδξπκάησλ Αζελώλ
Σκήκα Παξαζηηνινγίαο
Νεαπόιεσο 25 153 10 Αζήλα
Κνηλ.: Γηεύζπλζε Τγείαο ησλ Εώσλ
Σκήκα Β΄ αξ. θαμ 210.2125719

Μέξνο Ι : ηνηρεία ζπιινγήο εληόκσλ (πκπιεξώλεηαη από ηε Γ/λζε Κηεληαηξηθήο)
Σνπνζεζία εληνκν-παγίδαο
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο
Ζκεξνκελία ζπιινγήο / απνζηνιήο
ήκαλζε πεξηέθηε
Όλνκα θηεληάηξνπ
ρόιηα - Παξαηεξήζεηο
(Ζκεξνκελία)

(Κηελίαηξνο - Τπνγξαθή)

…………………………………

……………………………………………

Μέξνο ΙΙ : ηνηρεία ηαμηλόκεζεο εληόκσλ (πκπιεξώλεηαη από ην Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο)
Ζκεξνκελία άθημεο ζην Δξγαζηήξην
Ζκεξνκελία ηαμηλόκεζεο
Όλνκα Δληνκνιόγνπ
Μέξνο ΙΙΙ : Απνηειέζκαηα ηαμηλόκεζεο εληόκσλ (πκπιεξώλεηαη από ην Δξγ.Παξαζηηνινγίαο)
Δίδνο Culicoides
Αξηζκόο
Δίδνο Culicoides
Αξηζκόο
C. imicola
C. parroti
C. obsoletus
C. longipennis
C.circumscriptus
C. shaklawensis
C. cataneii
C. odibilis
C. gejgelensis
C. cubitalis
C. punctatus
C. dzhafarovi
C. pulicaris
C. fagineus
C. newstaedi
C. achrayi
C. maritimus
C. kurensis
C. puncticollis
C. scoticus
C. seifadinei
C. spp.
_____________________________________________________________________________________
Μέξνο IV : Απνηειέζκαηα Ινινγηθώλ εμεηάζεσλ (πκπιεξώλεηαη από ην Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο)
Δίδνο Culicoides πνπ απνκνλώζεθε

Παξαηεξήζεηο

(Ζκεξνκελία)

Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ – Τπνγξαθή)

…………………………………………
1

…………………………………………………

= πκπιεξώλεηαη ζε δύν αληίγξαθα. Σν έλα ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο εθηξνθήο θαη ην δεύηεξν ζην αξρείν ηνπ θηεληάηξνπ.
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΖI
ΔΚΘΔΖ ΣΖΡΖΖ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΝΣΟΜΟ-ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΠ
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
Ζκ.:………………………………
…………………………………….
Αξ. Πξση.:………………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
…………………………………….
Πξνο: Γ/λζε Κηεληαηξηθήο
Α.Κ. ……………………………….
…………………………………………….
Γ/λζε:……………………………..
……………………………………..
Σαρ. Κώδ.:…………………………
Πιεξνθνξίεο:……………………..
Σει.:………………………………..
Υξνληθή πεξίνδνο εθαξκνγήο κέηξσλ
Μέξνο Ι : Καηαπνιέκεζε εληόκσλ ζε δώα θαη εθηξνθέο1
Κσδ. Δθηξνθήο

Αξηζκόο

Παξόλησλ

Βννεηδή

Πξόβαηα

Εώσλ

θεύαζκα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε

Αίγεο

ΤΝΟΛΟ
Μέξνο ΙΙ : Καηαπνιέκεζε εληόκσλ ζε βηόηνπνπο1
Πεξηνρή
ή Υσξηό

ύληνκε πεξηγξαθή βηνηόπνπ Φνξέαο εθαξκνγήο

θεύαζκα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε

Σεξνύληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία εληνκν-πξνζηαζίαο γηα θάζε πεξηνρή ή ρσξηό θαη γηα όιν ην Ννκό
Έλα αληίγξαθν ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο εθηξνθήο θαη ην έλα ζην αξρείν ηνπ ΑΚ.
1
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΖII
Πεξθεζέμ & Γθαλμκζηεζέμ Μδγαίεμ Ηαηαπκηέμγζγμ Γθησμπθ - Φκλέπθ ηκν εκτ ηκν Ηαηαλλκρζκτ
Ννλεηκτ (Culicoides spp)1

1. ΓΖΑ ΞΕΟΕ ΓΝΖ ΠΩΚ ΔΩΩΚ
(ζαηά ζεελά δλαζηεζσηγηαμ ζηα C. imicola, (Braveman, 97)
1.1 BUTOX,75 (Deltamethrin)
Μδγαίεμ ξλήζγμ : Ραλσ αεα επεξτζεεμ ζηγ λάξγ ηπθ βυπθ.
Γπαθάηγογ ζάδε 5 εΰδκμάδεμ.
Ναλαηγλήζεεμ: Αζθαηέμ αεα ηκ αάηα ζαε ηκ ζλέαμ. Ιγδεθεζσμ ξλσθκμ αθαμκθήμ.
1.2 COOPERΠIX (Cyalothrin)
Μδγαίεμ ξλήζγμ : Ραλσ αεα επεξτζεεμ ζαηά μήζκμ ηγμ λάξγμ ηπθ βυπθ.
Γπαθάηγογ ζάδε 2 εΰδκμάδεμ
1.3 ECTOPOR ( Cypermethrin)
Μδγαίεμ ξλήζγμ : Ραλσ αεα επεξτζεεμ ζαηά μήζκμ ηγμ λάξγμ ηπθ βυπθ.
Γπαθάηγογ ζάδε 2 εΰδκμάδεμ
1.4 CYPOR (Cypermethrin)
Μδγαίεμ ξλήζγμ: Ραλσ αεα επεξτζεεμ ζαηά μήζκμ ηγμ λάξγμ ηπθ βυπθ.
Γπαθάηγογ ζάδε 7 εΰδκμάδεμ
Ναλαηγλήζεεμ: Ζδεαίηελα απκηεηεζμαηεζσ ζηα πλσΰαηα.
1.5 STOMOXIN-P (Permethrin)
Μδγαίεμ ξλήζγμ: Δεαηνηή ζζσθγ ζε θαζέηκνμ ηπθ 25 gr.Δεάηνζγ 1 θαζέηκν ζε 10 lt θελσ
αεα ειπηελεζσ οεζαζμσ ηπθ βυπθ. Γπαθάηγογ ζάδε 1 εΰδκμάδα.
Ναλαηγλήζεεμ: Πκ ζζεταζμα είθαε ηκιεζσ αεα μέηεζζεμ ζαε οάλεα.

2. ΓΖΑ ΞΕΟΕ ΓΝΖ ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΩΚ, ΟΗΓΡΩΚ, ΩΞΩΚ ΗΑΖ ΡΔΑΠΜ-ΟΡΘΘΜΓΩΚ
2.1 IMPERATOR (Permethrin) Ραλσ
Μδγαίεμ ξλήζγμ : α) 20 ml ζε 1 lt θελσ αεα οεζαζμσ ηπθ ξυλπθ ζαε ηπθ ζζενυθ ζηκνμ
ζηατηκνμ. Γπαθάηγογ ζάδε 2 εΰδκμάδεμ
ΰ) 4 ml ζε 40 lt θελσ αεα οεζαζμσ ζνηηκαυθ ναλυθ ηνμάηπθ ζαε ζηάζεμπθ θελυθ ατλπ
απσ ηεμ εζηλκθέμ.
Ναλαηγλήζεεμ : Ηαηάηηγηκ αεα ηγθ ζαηαπκηέμγζγ πλκθνμθυθ εθησμπθ. Πκιεζσ αεα
μέηεζζεμ ζαε οάλεα.
2.2 NEPOREX (Insect Growth Regulator)
Μδγαίεμ ξλήζγμ : Οζσθγ αεα επεθαθεεαζή επίπαζγ ζκπλκζπλκτ ζαε ζηλπμθήμ. Γπαθάηγογ
ζάδε 2 εΰδκμάδεμ.
Ναλαηγλήζεεμ: Γμπκδίβεε ηγθ αθάπηνιγ ηπθ πλκθνμθυθ ηπθ δίπηελπθ εθησμπθ
2.3 Άζπνηζμα με αζβέζηε σηπθ ηπθ εζπηελεζυθ επεθαθεευθ ηπθ εζηλκθυθ, εδίπμ ζε
ζζκηεεθά ζαε ναλά ζγμεία.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Γεα πελεζζσηελεμ πηγλκθκλίεμ θα απενδτθεζηε ζηκθ ζ. Ι. Ναηαζάζγ, Η.Η.Ζ.Α, Γλααζηήλεκ Ναλαζεηκηκαίαμ &
Γθηκμκηκαίαμ, ηγη. & θαι (210) 6080838
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΖV
ΓΓΚΖΗΓΟ ΑΞΓΟ ΑΝΜΘΡΙΑΚΟΕΟ ΩΞΩΚ ΓΗΠΞΜΦΕΟ
Με αλμσδεεμ Ηηγθεαηλεζέμ Αλξέμ κθείηκνθ θα εθγμελυζκνθ ηκθ ζηγθκηλσθκ αεα ηεμ δεαδεζαζίεμ πκν
πλέπεε θα αζκηκνδκτθηαε ζηγθ εζηλκθή σζκθ αθκλά ηκθ ζαδαλεζμσ, απκδήζενζγ ζαε δεαζπκλά ηγμ
ζσπλκν ζαε απκηνμάθζεεμ λκνηίθαμ ζηγθ εζηλκθή ηκν.
Ανησ πελεηαμΰάθεε ηγθ απκμάζλνθζγ ηγμ ζηλπμθήμ (εάθ ξλγζεμκπκεείηαε), ηγμ ζσπλκν κε κπκίεμ
αζκηκτδπμ ζηκεΰάβκθηαε ζαε ζαίακθηαε ή αθήθκθηαε θα βνμπδκτθ αεα ξλκθεζσ δηάζηεμα 6 μεκώκ
πλεθ ηγ δεαζπκλά.
Όηκε κε ξυλκε ηγμ εζηλκθήμ (πλκατηεκε ζαε ζηεααζμέθκε) ζαδαλίβκθηαε ηαζηεζά ζαε ζαησπεθ
ζαητπηκθηαε ζηλυμα άθνδλκν άζΰεζηκν.
Ιέλγ ηκν δαπέδκν πκν ζαητπηκθηαε απσ ηζεμέθηκ ή μέηαηηκ ή ιτηεθεμ ζαηαζζενέμ (π.ξ.
μεζσηκεξκε) ή άηηκμ ζηελεαζσμ εικπηεζμσμ πλέπεε θα ΰκνληζίβεηαε ζαε θα πηέθεηαε με δεάηνμα
εαζεζλεμέθκν απκηνμαθηεζκτ (ζνθεζηάηαε ηκ νπκξηπλευδεμ θάηλεκ ζε ζναζέθηλπζγ 20.000 ppm
εηετδελκν ξηπλίκν).
Πα βυα ηγμ εζηλκθήμ πκν πλσζεεηαε θα παλαμείθκνθ ζηγθ
εζηλκθή δα πλέπεε θα
ζναζεθηλυθκθηαε ζε άηηκ εεδεζσ ξυλκ ηγμ εζηλκθήμ μέξλε θα κηκζηγλπδκτθ κε δεαδεζαζίεμ
ζαδαλεζμκτ ζαε απκητμαθζγμ.
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ΓΚΜΠΕΠΑ 3
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ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΟΡΟΤ ΒΟΟΔΙΓΧΝ - ΜΑΡΣΤΡΧΝ ΓΙΑ ΚΠ

ΚΧΓ. ΔΚΣΡΟΦΖ
(EL- - - - - - - -)

ΖΜΑΝΖ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ

ΖΜ/ΝΙΑ
ΑΦΙΞΖ
(εε/κκ/εε)

ΑΡΙΘΜΟ ΔΝΧΣΙΟΤ
(EL - - - - - - - - - - - - )

ΦΤΛΖ ΕΧΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΖ
ΓΔΙΓΜΑΣΟ
1 = ΚΑΛΖ
2= ΚΑΚΖ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ:……………………………………
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΡΓΑΣΖΡΙΑΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΑΡ.ΒΙΒΛ.
ΔΡΓ/ΡΙΟΤ

ΓΟΚΙΜΖ
ΖΜ/ΝΙΑ

ΓΟΚΙΜΖ

ΑΠΟΣ/ΜΑ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ

1

ΒΟΟΔΙΓΟΤ

ΔΚΣΡΟΦΖ
ΓΔΙΓΓΜΑΣΙΕΔΣΑΙ

ΖΜ ΓΔΝΝ

ΠΑΛΙΑ ΔΚΣΡΟΦΖ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙ
ΔΞΔΣΑΖ

ΠΡΟ: ΚΔΝΣΡΟ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΔΑΠΟΛΔΧ 25,
153 10 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΑΘΖΝΑ

ΦΟΡΑ

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΖΦΙΑ:

ΓΙΑ ΠΡΧΣΖ

Α.Κ.: ………………………………………
ΑΡ. ΠΡΧΣ…………………………………
ΖΜΔΡ. …………………………………..
ΣΖΛ./ ΦΑΞ ……………………………….
ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ

ΖΜ/ΝΙΑ

ΓΟΚΙΜΖ

ΑΠΟΣ/ΜΑ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ

= Έλα αληίγξαθν δηαηεξείηαη ζην αξρείν ηεο εθηξνθήο θαη έλα ζην αξρείν ηνπ θηεληάηξνπ.

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

ΣΔΛΙΚΟ ΑΠΟΣ/ΜΑ

Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ
Ακ

ΖΜ/ΝΙΑ

Παξαηεξήζεηο

ΑΠΟΣ/ΜΑ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

ΖΜ.
ΔΚΓΟΖ
εε/κκ/εε

ακθ

ΣΔΛΙΚΖ
ΓΙΑΓΝΧΖ

ΑΛΛΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
ΖΜ/ΝΙΑ
ΔΚΓΟΖ
εε/κκ/εε

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΛΖΦΖ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟ
ΓΙΑ ΚΠ ΒΟΟΔΙΓΔ - ΜΑΡΣΤΡΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
…………………………………….
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
…………………………………….
Α.Κ. ……………………………….
Γ/λζε:……………………………..
……………………………………..
Σαρ. Κώδ.:………………………..
Πιεξνθνξίεο:…………………….
Σει.:………………………………
Α. Πληροφορίες για την εκτροφή
Ολνκαηεπώλπκν ηδηνθηήηε
Κσδηθόο εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. EL - - - )
Γηεύζπλζε ηδηνθηήηε
Σνπνζεζία εθηξνθήο
Αξηζκόο δώσλ ζηελ εθηξνθή

Ζκ.:………………………………
Αξ. Πξση.:………………………
Πξνο: ΚΚΙΑ
Σκήκα Ηνινγίαο
Νεαπόιεσο 25
153 10 Αγία Παξαζθεπή

Βννεηδή
12 - 24 κελώλ

Άιια είδε επαίζζεησλ δώσλ ζηελ εθηξνθή

Βννεηδή
< 12 κελώλ
Βννεηδή
24 κελώλ
πξόβαηα

Παξνπζία εληνκνπαγίδαο ζηελ εθηξνθή

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Β. Πληροφορίες για το (τα) ζώο (-α)
ήκαλζε δώνπ (αξ.ελσηίνπ)
Ζκ. πιινγήο δείγκαηνο
Αγνξάζηεθε ην δών από άιιε εθηξνθή?
Αγνξάζηεθαλ θαη άιια δώα?
Καηέγξαςε αξ. ελσηίσλ όισλ ησλ δώσλ πνπ
αγνξάζηεθαλ

Παξνπζηάδεη θάπνηα ζπκπηώκαηα ην δών?
Πεξηγξάςεηε1

ΒΠ302

αίγεο

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΟΥΗ
ΟΥΗ

Πόηε?
Πόζα?

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Πνηα?

Παξνπζηάδεη θάπνηα ζπκπηώκαηα άιιν
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Πνία?
επαίζζεην δών ηεο εθηξνθήο?
Δίδνο δώνπ
πξόβαην
αίγα
Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ην δείγκα
ήκαλζε δείγκαηνο
Ζκ. πιινγήο δείγκαηνο
Γείγκα νξνύ
πιήλαο
Γεηγκα αίκαηνο
Λεκθνγάγγιηα
Τπεύζπλνο δεηγκαηνιεςίαο
………………………………………………
(ππνγξαθή)
_____________________________________________________________________________________________
ΓΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΙΑΚΖ ΥΡΖΖ
Κσδηθόο εξγαζηεξίνπ
Ζκεξνκελία παξαιαβήο
Απνηέιεζκα
ζεηηθό
αξλεηηθό
ακθίβνιν
Ζκεξ. απνηειέζκαηνο
Τπεύζπλνο εξγαζηεξίνπ
…………………………………………………….
(ππνγξαθή)
1 = Δπηζπλάπηεηαη ε από……………………………..(εκεξ.) Έθζεζε θιηληθήο εμέηαζεο
Έλα αληίγξαθν δηαηεξείηαη ζην αξρείν ηεο εθηξνθήο θαη έλα ζην αξρείν ηνπ θηεληάηξνπ.
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Δπηκέιεηα θεηκέλσλ
Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γηεύζπλζε Τγείαο ησλ Εώσλ
Σκήκα Λνηκσδώλ θαη Παξαζηηηθώλ Ννζεκάησλ

πληάθηεο θεηκέλσλ
Γξ. Νίθε Κ. Μνπηησηνύ (Κηελίαηξνο – Δπηδεκηνιόγνο)
Σει: 210 212 57 24
Φαμ: 210 212 5919
e-mail: ka6u011@minagric.gr
Βηβιηνγξαθία
Manual of Diagnostic tests and Vaccines for Terrestrial Animal, 5th Edition, 2004
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